Natal/RN - 19 de junho de 2019

Festa do
Dia do Eletricitário
Sábado, dia 06 de julho de 2019,
das 12h às 16h, no Clube COSERN
Música ao vivo;
Feijoada;
Coquetéis;
Sorteio de brindes.
Adquira sua senha até
a quarta-feira, dia 03/07.

SINTERN organiza a Festa do Dia do Eletricitário
A direção do SINTERN realizará no
sábado, dia 06 de julho, das 12h às 16h, no
Clube C O S E R N, a festa do Dia do
Eletricitário. A confraternização reúne os
trabalhadores da COSERN e das
prestadoras de serviços desta Empresa,
aposentados e empregados da FASERN,
bem como da Entidade Sindical, neste dia
que é dedicado à categoria. Cada
associado e dependentes terão direito as
senhas individuais e intransferíveis.
A confraternização será animada com
música ao vivo. Será servido feijoada,
coquetéis e muito mais. Ainda haverá
sorteio de brindes!
A diretoria do SINTERN conta com a
presença de todos, pois a festa é da
categoria! Será o momento de
confraternizar trabalhadores ativos e
aposentados.
O que estão esperando? As senhas serão
entregues na sede do SINTERN até a
quarta feira, dia 03 de julho de 2019.
Garanta já sua participação!

Data de comemoração e reﬂexão para o eletricitário
No dia 06 de julho de 2019 será
comemorado o Dia do Eletricitário.
Trata-se de um dia de confraternização e de reﬂexão sobre a necessidade de continuar a fortalecer a luta em
defesa da manutenção dos direitos e
da ampliação de conquistas da
categoria que há 66 anos constrói a
luta junto SINTERN.
O SINTERN é uma entidade de base
estadual que se organiza a partir dos
locais de trabalho para a defesa dos
direitos da categoria, mas atua também para ampliar a inclusão social e a
conquista da cidadania para todos.
Para a direção do SINTERN, a
integração da categoria é a prova de
que este Sindicato busca incansavelmente fortalecer a luta da categoria.

